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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 سم.
  :والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،العالمين الحمد هلل رب
   :-تعالى رحمه هللا-قال المصنف 

 :ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره :باب
 بن عمرو عن أنس بن مالك حدثناقال:  القزاز عيسى بن معن حدثناقال:  األنصاري  موسى بن قاإسح حدثنا
 بهما فأقبل ،بيديه رأسه مسح -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن زيد بن هللا عبد عن أبيه عن يحيى
 .رجليه غسل ثم ،منه بدأ الذي المكان إلى رجع حتى ردهما ثم ،قفاه إلى بهما ذهب ثم رأسه قدمبم   بدأ ،وأدبر
 .وعائشة كرب معدي بن والمقدام معاوية عن الباب وفي :عيسى أبو قال
سح وأحمد الشافعي يقول وبه ،وأحسن الباب في شيء أصح زيد بن هللا عبد حديث :عيسى وأب قال  .قاوا 

ى آله وصحبه أجمعين أما نبينا محمد وعل ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
  بعد:

 :-تعالى رحمه هللا-فيقول المؤلف 
وهو منصوص عليه  ،ال يصح إال به ،فرض من فروض الوضوء مسح الرأس "ما جاء في مسح الرأس :باب"

في صفة وضوئه  -عليه الصالة والسالم-في آية الوضوء، وأيضًا في جميع األحاديث التي جاءت عن النبي 
فرض ال يصح الوضوء إال به، والمراد بمسحه مسح جميعه كما هو ، فمسحه -جل وعال-لما أمر هللا به  اً بيان

نه ال يكفي مسحه  ،لإللصاقوأن الباء فمسحوا برؤوسكم هذه  ،قاألصل في اإلطال يعني أنه ال بد من المسح، وا 
ن ك ،لتبعيضلنها : إمن قالل اً خالف وأنه ال بد أن يسمح بالماء هواء، نت اوأنه يكفي مسح بعضه، واآلية وا 

عليه -أنه  حديث واحد ولم يذكر في ،وبيان الواجب واجب ،-عليه الصالة والسالم-مجملة فقد بينت بفعله 
وأعني بذلك الرأس المكشوف على ما سِيأتي في مسح  ،اقتصر على مسح بعض الرأس -الصالة والسالم

 .العمامة
، رهِ إلى مؤخ   اً بدأ بمقدم الرأس ذاهبأو ي   ،بدأ بمقدم الرأسوأنه ي   ،كيفية المسح يعني بيان "أنه يبدأ بمقدم الرأس"

وما يحتمله من  وأقبل بهما وأدبر، ،في معنى الذهاب، ذهب بهما حاديثجاء في األن ما والمؤلف في الترجمة بي  
ن كان في قولهالبداءة بالمقدم أو بالمؤخر، فالمؤلف بي   أقبل " :ن بهذه المقدمة أن البداية تكون بمقدم الرأس، وا 

 " ما يفهم منه عكس ذلك.بهما وأدبر
 :-هللا رحمه-يقول 

وأيضًا مضى  "القزاز عيسى بن معن حدثناقال: " هذا تقدم الكالم فيه "صاري األن موسى بن قاإسح حدثنا"
إمام  ،اإلمام "أنس بن مالك حدثناقال: " ثباتهمأآلخذين عن اإلمام مالك ومن ثقاتهم و ، وأنه من كبار االكالم فيه
بن  "زيد بن هللا عبد عن" يحيى بن عمارة "أبيه عن" حسنبن عمارة بن أبي  "يحيى بن عمرو عن" دار الهجرة



كله  "رأسه مسح -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول أن" الوضوء، تقدم ذكره، راوي حديث ،عاصم الصحابي
ال ما  ، لكن لو مسح الرأس بغيره يديههذا هو الحاصل "بيديه"كما جاء في رواية ابن خزيمة  ؟ يجزئ يجزئ وا 

لمقصود المسح، المقصود المسح، ولو أعانه غيره، ألن ا ؟نعم ؟عنده منشفة مبلولة بالماء ومسح بها الرأس
 ،وغسل رجليه أجزئه ووضأه غيره، ولو من غير حاجة، وضأه غيره وغسل وجهه، وغسل يديه ومسح برأسه،

فأقبل هذا بيان  "وأدبر بهما فأقبل" -عليه الصالة والسالم-حديث عن الواقع، أن هذا ما وقع منه  "هيبيد" :فقوله
سه بيان وبدأ مقدم رأ هما وأدبر هذا بيان لكيفية المسح،فأقبل ب "رأسه بمقدم بدأ قبل بهما وأدبرفأ" لكيفية المسح

والظاهر من قوله أقبل  ؛ ألن مقتضى قولهالواو هذه ال تقتضي ترتيب "فأقبل بهما وأدبر" لكيفية اإلقبال واإلدبار
ن اإلقبال إلى جهة الوجه، واإلدبار إلى جهة الدبر أل ؛فاد أنه بدأ بمؤخر رأسهنه ترتيب لكان الم  : إوأدبر لو قلنا

ن الواو : إهو القفا، فيكون مفاد هذه الجملة مخالف ومعارض للجملة التي تليها، بدأ بمقدم رأسه، وعلى هذا يقالو 
ذا ق   :هذه ال تقتضي الترتيب، وأن األصل نع دم أحد المتعاطفين بالواو فال ماأدبر بهما وأقبل بدأ بمقدم رأسه، وا 

وال تدل على الترتيب، في بعض الروايات عند البخاري وغيره، فأدبر بيده وأقبل، فدل على أن الحديث  ،من ذلك
دم المعطوف أو سواء ق  و رتيب، وأنها ال تدل على الت ،مروي بالتصرف، وأن الراوي جرى على ما تقتضيه الواو

ال فمقتضى اوف عليه ال أثر لهالمعط رأسه ثم يقبل بهما إلى جهة الوجه ثم يذهب بهما  خرإلقبال أن يبدأ بمؤ ، وا 
اإلقبال  :لكن جاء البيان بالجملة المحكمة بدأ بمقدم رأسه، منهم من يقول الدبر الذي هو الخلف، إلى جهة

فأقبل بهما وأدبر يعني أقبل بهما  :العيد قوله يقيوجه ابن دق ؟يش معنى هذا الكالمإواإلدبار أمر نسبي إضافي، 
وعلى كل حال كون الواو ال تدل  ،ال يسلم من تكلفما عنه، لكن هذا خالف الظاهر، و وأدبر به فاة القإلى جه

عليه معطوف، عماًل بالنص في  معطوف عليه، والمعطوفيب، وجاءت الجملة بالعكس المعطوف على الترت
يؤخذ بيانه من النص  جمالا وجد اإلفإذ ،ة األولىجملالهذا نص ال يحتمل ما تحتمله  ،بدأ بمقدم رأسه :قوله

 .الذي ال يحتمل مثل هذا
 ثم بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفاه"، "قفاه إلى بهما ذهب ثم -يعني الذي يلي الوجه- بدأ بمقدم رأسه"

 ."رجليه غسل ثم" وهو مقدم الرأس "منه بدأ الذي المكان إلى رجع حتى ردهما
 «مسح بيده فأقبل بهما وأدبر»: -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -حديث الباب-في حديث عبد هللا بن زيد 

صلى -بدأ بمقدم رأسه هل هو من كالم عبد هللا بن زيد يحكي ما فعله  :إلى هنا متفق على كونه مرفوع، وقوله
 ؟-سالمعليه الصالة وال-يفسر به ما نقله عبد هللا بن زيد عن النبي  أو مدرج من كالم مالك -هللا عليه وسلم

إذًا  وليس مدرج من كالم مالك، الظاهر أنه من أصل الحديث، يقول ابن حجر: الظاهر أنه من أصل الحديث،
ه فأقبل بهما وأدبر، دون يمسح رأسه بيد -صلى هللا عليه وسلم-هو قد يرد في بعض الروايات أن رسول هللا 

اقتصر على األصل، ومن رواه كاماًل  اً واه ناقصر  ن من: إويرد كاماًل كما هنا، فهل نقول ،ليهالتوضيح الذي ي
يرويه ناقصًا ومرة يرويه  ن الراوي مرة: إأو نقول ؟روى األصل وروى البيان والتفسير المدرج من كالم مالك

اقتصار قتصار واال؟ كاماًل وال مانع من أن ينشط الراوي ويسوق الخبر بكماله، وأحيانًا يقتصر على بعضه
جوز عند أهل العلم بشرطه، إذا كان المذكور ال يتوقف فهمه على المحذوف، يعني اختصار الحديث واختصاره ي

إنما » :األحاديث جائز عند أهل العلم، شريطة أال يتوقف فهم المذكور على ما حذف منه، يعني لو تقول مثالً 



الم بمعناها، كما أنه ال ي قلة تستقلألنه جملة كاملة مستوتسكت، يالم من يقول هذا الكالم؟  «األعمال بالنيات
و  إذا قال: ْم َأن ت ؤدُّ ك  َ َيْأم ر   ،ال بد أن يكمل اآلية؟ ما يلزم :أو نقول [( سورة النساء58)] {ْا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها}ِإنَّ ّللاه

استثناء  لكن إذا كان المحذوف ال بد منه لفهم المذكور فال بد من ذكره، إذا كان وصف مؤثر في الحكم إذا كان
؟ «إذا كان يدًا بيد»ويترك  «تماختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئفإذا »ال بد من ذكره، يستطع أحد أن يقول: 

الحكم إنما هو مجرد بيان، فيرويه الراوي  فال بد من ذكره، وهنا ال يتأثر ،ألن هذا يترتب عليه خلل في الحكم ؛ال
 بواًل. مق مرة كاماًل، ويكون حينئذ  و  قصاً مرة نا

جاء في رواية عن عبد هللا بن  هومن شرط الحكم باإلدراج أن يرد ولو في رواية ما يبين أنه مدرج، يعني لو أن
إلى  قدم رأسهقال مالك: بدأ بم   ،وأدبر ه فأقبل بهمايمسح رأسه بيد -صلى هللا عليه وسلم-زيد  أن رسول هللا 

إلى مالك، فدل  إضافته ن لم يرد في رواية من الرواياتلك ت،ينألن هذه الرواية ب أخره، حكمنا عليه بأنه مدرج؛
 على أنه من أصل الحديث كما قرر ذلك ابن حجر. 

عليه الصالة -حينما حكا وضوء النبي  ،ودوهو مخرج عند أبي دا "قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية"
 النسائي. عند "وعائشة"وهو عند أبي داود أيضًا  "والمقدام بن معد كرب" -والسالم

وهو مخرج عند بقية الجماعة في  "قال أبو عيسى: حديث عبد هللا بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن"
سحاق، قال ابن عبد البرو الصحيحين وبقية السنن، وبه يقول الشافعي وأحمد  شهور المتداول الذي عليه لما :ا 

ن  ،مؤخرهة من مقدم الرأس إلى الجمهور البداء تحتمل هذا، تحتمل  "فأقبل بهما وأدبر" :كانت جملةيعني وا 
فأقبل بهما ثم " حمله على هذا العكس، بل هو الظاهر منها لو جاء بحرف العطف الذي يقتضي الترتيب لتعين

 لكن لما جاء بالواو التي ال تقتضي الترتيب، ،ن حمله على أنه بدأ بالمؤخرةتعي  " فأقبل بهما فأدبر"، أو "أدبر
 .محيد عن القول به، نعم يحة صريحة، النه بنصوص صحوجاء بيا

 عفا هللا عنك
 :ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس :باب

 بن معوذ بنت الربيع عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن المفضل بن بشر حدثناقال:  سعيد بن قتيبة حدثنا
 كلتيهما وبأذنيه ،بمقدمه ثم ،هرأس بمؤخر بدأ ،مرتين برأسه مسح -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن عفراء

 ."وبطونهما ظهورهما
 أهل بعض ذهب وقد ،إسنادا   وأجود هذا من أصح زيد بن هللا عبد وحديث ،حسن حديث هذا :عيسى أبو قال

 .الجراح بن وكيع منهم ،الحديث هذا إلى الكوفة
 :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

يعني خالف ما دل عليه الحديث السابق والترجمة السابقة،  "ر الرأسبمؤخ -أو ي بدأ  - بدأ  ما جاء أنه يَ  :باب"
عن  والترمذي لم يحكم بحكم يعني لم يترجم بحكم شرعي يجزم به لكن هو يحيل في ذلك كله على ما جاء منقوالً 

نما يترجم بكالم خبر -صلى هللا عليه وسلم-النبي  ي يحيل ، يعني الترمذي في الغالب ال يترجم بحكم يجزم به، وا 
في مسح باب ما جاء  ،ويحيل على ما جاء ،مقدم الرأسبباب البداءة  :به إلى ما يورده من دليل، يعني لو قال

ما في ما جاء أن مسح الرأس مرة، فهو ي حيل على  :ما جاء في أنه يبدأ بمؤخر الرأس، وباب :الرأس، باب



هذا أرجح، ولذا تجدون ألحاديث هذا أصح و ل تعقيبهمعين، اللهم إال في  ، وال يجزم بشيءحكمالخبر من 
 ؟سنن على المسانيد لماذالالسنن وترجيح أهل العلم ل يعني ميزة، يورد النص ويورد ما يخالفه رحمه هللا الترمذي

حكم كذا، ثم يورد ما يدل عليه، فإذا ترجم بحكم شرعي فهل  :ألن أهل السنن يترجمون بأحكام شرعية، باب
كم الشرعي، هو ويريد أن يستدل لهذا الح ،يترجم بحكم شرعي وه الراجح؟مع وجود ح ذكر المرجو إلى يعدل 

 ؟ريد أن يؤيد هذا الحكم بدليل شرعي، فهل يذهب إلى دليل مرجوح مع وجود ما هو أرجح منهأثبت هذا الحكم وي
ب المسند احما صيستدلون به على ما يترجمون به من أحكام، وأ ة ينتقون أقوى ما عندهمولذلك أهل السنال، 

ًء منها ما ثبت وما لم يثبت، سوا د ما بلغه من مرويات هذا الصحابيفإنه يترجم باسم صحابي، وعلى هذا يورِ 
 :ولذا رجحت السنن على المسانيد من هذه الحيثية، ولذا يقول الحافظ العراقي

  .-يعني دون السنن-ودونها 
 ودونهاااااااااااا فاااااااااااي رتباااااااااااة ماااااااااااا جعاااااااااااال

 ججججج

 دعى الجفاااااااااااالعلاااااااااااى المساااااااااااانيد فيااااااااااا 
 ج

ي حينما يقف الواحد بباب المسجد نين آلحادها، يعني دعوة الجفال يعاألحاديث بالعموم من غير تعي ىيعني تدع
كما كان يفعل قبل البطاقات، هذا يختلف عما لو دخل المسجد وجلس  ،لليلة زواج فالن ال يخلين أحدويقول: ا

 ين ثم ذهب إلى الرابع فقر في أذنه، ثم ذهب إلى العاشر فقرعند فالن وقر في أذنه ثم جلس عند فالن ترك اثن
، أما المسانيد ويدعون الجفال أي حديث وهذه طريقة أهل السنن يعني يخصص من يريد، ،في أذنه هذه.......

بأن صاحب السنن  سنن ويبرهنون عليهالهذا المزية التي يذكرها أهل العلم ل ورد عن فالن يوريدونه ويثبتونه،
ال ما توجد م بحكم شرعييترج اآلن هل الترمذي يجزم  ؟يستدل له بأقوى ما يجد في الباب، توجد عند الترمذي وا 

 على ما ورد في االستنباط يحيل على ما ورد من دليلبأحكام شرعية في الترجمة ثم يورد ما يدل لها؟ أو يحيل 
ذي رأي الترمذي من خالل الترجمة أنه يبدأ اختيار الترم :نعم؟ يعني له نستطيع أن نقول ؟باب ما جاء في كذا

في أواخر  هوتعقيبات همن خالل التراجم ما نستطيع أن نحكم بهذا، لكن في ترجيحاتأو بمؤخر الرأس  قدم الرأسبم  
 اً ألنه يروي حديث من حديث ثم يترجم بنقيضه؛األبواب نأخذ اختيارات الترمذي، ولذا تجدونه يترجم باستنباط 

 :باب الترجمة األولى: حينما يقرأ ارئ ألن الق دأ بمؤخر الرأس؛ما جاء أنه يب :باب :األول، يقولالحديث  يخالف
هل استفاد  ؟القارئ يبدأ بمؤخر الرأس ويش يستفيد  ما جاء أنه :، ثم بابء أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخرهما جا

مهم، فقه األئمة إنما تؤخذ من تراجمهم بينما فقه األئمة في تراج ،ال ؟حكم ثابت متقرر من خالل الترجمتين
 لألحاديث.

، ثبت توفي سنة ثقة ،وهذا تقدم ،بن الحق الرقاشي "المفضل بن بشر حدثنا، قال: سعيد بن قتيبةحدثنا "يقول: 
وهذا أيضًا تقدم في الحديث الثالث، تقدم في الحديث  "عقيل بن محمد بن هللا عبد عن" سبع وثمانين ومائة

: مقارب م فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وتقدم قول البخاري لك: صدوق تم قول الترمذي فيهالثالث، وتقد
رضي -من المبايعات تحت الشجرة  "عفراء بن معوذ بنت عالربيهِ  عن عن عبد هللا بن محمد بن عقيل" الحديث
 :البيان "قدمهبم   ثم رأسه بمؤخر بدأ مرتين برأسه مسح -صلى هللا عليه وسلم- النبي أن" -وأرضاها اهللا عنه

ا قالت: مسح برأسه حينم بيان للعددأو  ، البيان هذا بيان للمسحمقدمهبدأ بمؤخر رأسه ثم ب ،مسح برأسه مرتين
يعني كرر هذا مرتين ال شك أن أكثر ما ورد عنه  نعم؟ بيان للمسح، ؟بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه مرتين ثم بينت



وأما ما جاء ما يدل أن المسح مرة واحدة،  -عليه الصالة والسالم-من فعله  مفصالً  -عليه الصالة والسالم-
 ،خلوا فيها الرأسدفأ "توضأ ثالثًا ثالثاً " :الراوي  على أنه كرر المسح هذه من أحاديث مجملة، أما من قول

ساق واحد ، لكن لكي تمشي األحاديث في م-إن شاء هللا تعالى- وسيأتي أن مسح الرأس مرة يأتي الخالف فيه
بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بيان للمرتين، بيان للعدد، أنه مرة بدأ بمؤخر الرأس ثم المرة  قولها: بدأ :قال أهل العلم

ياباً على الرأس ، بمعنى أنه أمر اليدين الثانية بدأ بمقدمه  :قولها يعني أن المسح وقع مرتين، فوال ،مرتين ذهابًا وا 
وقال ابن لتتفق النصوص،  ؛يفيده ظاهر اللفظ مسحتين، كما وليستا لمرتينبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه بيان ل

أنه يقتضي االبتداء بمؤخر  "فأقبل بهما وأدبر" :بسبب فهمه، فإنه فهم من قوله : هذا تحريف من الراوي العربي
مرتين، المسح  ، يعني فهم منه أن اإلدبار واإلقبال مسحة، فحكم بأنفهم منه وهو مخطئ ح بماالرأس فصر  

العلم بجواز الرواية بالمعنى قد يهجم على ذهنه فهم معين ثم يروي الحديث  قول جماهير أهل الراوي أحيانًا مع
وأبو  -عليه الصالة والسالم-كان النبي : ما جاء في صحيح مسلم في حديث أنسمن خالل هذا الفهم، يعني ك

بسم هللا الرحمن الرحيم فصرح ون م الراوي أنهم ال يقرؤ " فهتحون القراءة بالحمد هلل رب العالمينبكر وعمر يستف
في أول قراءة وال في أخرها، صرح بما فهمه من المتن من  بسم هللا الرحمن الرحيم فقال: ال يذكرون  ،بما فهم

ى، وفي هذا يقول بالمعن صرح بفهمه بناء على جواز الروايةهو فهم من الراوي ثم بعد ذلك لما فهم  :النص، أوالً 
 لحافظ العراقي:ا

 وعلااااااااااااااة المااااااااااااااتن كنفااااااااااااااي البسااااااااااااااملة
 إذ ظااااااااااااااااااااااان راو  نفيهاااااااااااااااااااااااا فنقلاااااااااااااااااااااااه   ج

 ج

عدم الجهر، يعني ال يذكرون بسم هللا الرحمن الرحيم جهرًا في أول يحمل عدم الذكر على  هنوابن حجر يقول: إ
 -صالة والسالمعليه ال-الراوي لما سمع أن النبي  صحيح، فهنالومثل هذا يستحسن صيانة ل ،قراءة وال في أخرها

ا ما قاله ابن العربي في وهذا تحريف معنوي، هذ ،مرة لإلقبال ومرة لإلدباريقبل بيده ويدبر أنه يمسح مرتين، 
الواو ال تقتضي الترتيب  :الراوية األولى أقبل وأدبر، نقول (ثم)بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، الرواية هنا  العارضة،

نه يبدأ بمقدمه، بدأ : إكما قلنا في السابق الرأس، نه يبدأ بمؤخر: إال بد أن نقولإذا أثبتنا هذه الرواية  (ثم)لكن 
، فمقدم ألنه في الصحيحين لسابق حديث عبد هللا بن زيد أرجح؛وال شك أن الحديث ا ،بمؤخر رأسه ثم بمقدمه

 "وأجود إسنادا  وحديث عبد هللا بن زيد أصح من هذا  "هذا حديث حسنولذا قال أبو عيسى:  على هذا الحديث
ومثله  ،ألنه في الصحيحين، وحسن حديث الباب للكالم المذكور في عبد هللا بن محمد بن عقيل الذي تقدم

 حسن له. ي  
ذا قلنا  :إذا قلنا "بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه" بالترجيح رجحنا حديث عبد هللا بن زيد كما فعل اإلمام الترمذي، وا 

الفعل بالبداءة بمؤخر الرأس لبيان الجواز، وأنه ال مانع من أن يبدأ بمقدم  ل بعضهم أنه ثبت مثل هذااكما ق
ياباً  ان، المقصود أنه يعم الرأس مرتينالرأس أو بمؤخره، األمر فيه سي ال أن المسح يكون مرتين إنما  ،ذهابًا وا 

ياب،والار واإلياب مرة، والفائدة من اإلقبال واإلدب واإلدبار يكون مرتين، الذهاب مرةاإلقبال  قالوا:  مسح ذهاب وا 
ني لو يع ،شعرة له جهاتالألن كل شعرة لها جهات،  ؛ليعم المسح الشعر، ما أقبل منه وما أدبر، يعني الجهة

الوجه الثاني مرة ثانية كان مسح وجه واحد للشعر، لكن لما أعاده مسح  مسحه مرة من هنا إلى اآلخر ما أدبر به
 من الشعر.



وقد ذهب بعض أهل الكوفة  :وسيأتي كيفية مسح األذنين، يقول "اوبطونهم ظهورهما كلتيهما وبأذنيه وبأذنيه"
 -مارضي هللا عنه-ح بن حي، وروي عن ابن عمر إلى هذا الحديث منهم وكيع ابن الجراح، والحسن بن صال

ذا  لمتفق عليه،، وال شك أن المرجح أن يبدأ بمقدم رأسه، كما جاء في اأنه كان يبدأ من وسط رأسه وال يصح وا 
، فإذا -إن شاء هللا تعالى-أن يبدأ من مؤخر الرأس فال مانع منه في هذا الحديث في بعض األحيان بفعل ما 

ذا قلنا هذا وهذا وفعل هذا مرة  : إنه يجوزقلنا بالترجيح رجحنا حديث عبد هللا بن زيد ألنه في الصحيحين، وا 
 .نعم ،-عالىإن شاء هللا ت-فال مانع منه لبيان الجواز 
 عفا هللا عنك.

 :ما جاء أن مسح الرأس مرة :باب
 معوذ بنت عالربيهِ  عن عقيل بن محمد بن هللا عبد عن عجالن ابن عن مضر بن بكر حدثناقال:  قتيبة حدثنا

 ،أدبر وما منه أقبل ما ومسح رأسه مسح :قالت يتوضأ -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأت أنها عفراء تبن
 ."واحدة مرة ذنيهوأ ،وصدغيه

 .عمرو بن مصرف بن طلحة وجد علي عن الباب وفي :قال
صلى هللا عليه - النبي عن وجه غير من روي  وقد ،صحيح حسن حديث الربيع وحديث :عيسى أبو قال

 -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل ،مرة برأسه مسح أنه -وسلم
سح وأحمد والشافعي المبارك وابن الثوري  وسفيان محمد بن جعفر يقول وبه ،بعدهم ومن  مسح رأوا قاوا 

 .واحدة مرة الرأس
 الرأس مسح عن محمد بن جعفر سألت :يقول عيينة بن سفيان سمعت :قال المكي منصور بن محمد حدثنا
 .وهللا إي :قال ؟مرة أيجزئ 
 :-تعالى رحمه هللا-المؤلف يقول 

  واحدة. ما جاء أن مسح الرأس مرة :باب "ن مسح الرأس مرةما جاء أ :باب"
قتيبة هو ابن  "عقيل بن محمد بن هللا عبد عن عجالن ابن عن مضر بن بكر حدثناقال:  قتيبة حدثنا :قال"

، توفي سنة ثالث وسبعين بن معينواحمد وثقه أ بن محمد بن حكيم، "حدثنا بكر بن مضر :قال"سعيد تقدم مرارًا 
لم فيه من قبل ك، وأنه ت  تقدم "عن عبد هللا بن محمد بن عقيل"المدني، صدوق  "عن محمد بن عجالن" ومائة
صلى - النبي رأت أنها" الصحابية التي تقدم ذكرها في الحديث السابق "بن عفراء معوذ بنت الربيع عن" حفظه

 ."واحدة مرة ،وأذنيه ،وصدغيه ،أدبر وما منه أقبل ما ومسح، رأسه مسح :قالت يتوضأ -هللا عليه وسلم
ما أقبل منه وما أدبر، وصدغيه  مسح رأسه ومسح" :وفي هذا الحديث "مسح رأسه مرتين" في حديثها السابق:

على الحديث بأنه حسن، وهنا حكم عليه بأنه صحيح،  -رحمه هللا-وهناك حكم اإلمام الترمذي  "وأذنيه مرة واحدة
ألنه من رواية ابن عقيل، وابن عقيل موجود هنا أيضًا، فكونه  ؛حسن يعني حسن صحيح، وحكم على ذلك بأنه

؟ بباضطراال ما هو وا   وصحح له في الموضع الثاني هذا اضطراب في الحكم ،حسن له في الموضع األول
نعم يعني الحديث األول ورد من طريق ابن عقيل  ؟ن هذا اضطراب في الحكم: إهل نقول؟ خواننعم؟ نعم يا إ

تقدم في  ،والكالم فيه ألهل العلم معروف ،بن محمد بن عقيل ويحسن لمثله، ال مانع أن يحسن لمثلهعبد هللا 



هناك حسنه لعدم وجود ما  ،حديث حسن صحيح نعم :وقال ، وهنا موجود في اإلسناد نفسهأيضاً كالم الترمذي 
هذا ال يوجد ما  أسه ثم بمقدمهمرتين وبدأ بمؤخر ر مسح برأسه  :يشهد له، يعني حكم عليه بمفرده، يعني قولها

تدل عليه بأنه مسح رأسه ما أقبل منه وما لكن هذا الشواهد  يشهد له، وحقه بمفرده أن يحكم عليه بأنه حسن،
 -عليه الصالة والسالم-نها رأت النبي : إفقولها "وصدغيه وأذنيه مرة واحدة"أدبر، األدلة كلها تدل على هذا 

هل  ؟العطف هنا للمغايرة أو هو عطف تفسيري  ،ح ما أقبل منه وما أدبرقالت: ومسح رأسه، ومسيتوضأ، 
مسح رأسه أي مسح  :ال هذا عطف تفسيري، لقوله ؟المعطوف عليهالمعطوف غير  ؟ةللمغاير  :نستطيع أن نقول

 :الصدغ "وصدغيه"تفسيري، من مقدم الرأس إلى منتهاه ثم رد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه، فهو عطف 
غ وهو ما بين العين واألذن تبع المتدلي على ذلك الموضع، الصد ع الذي بين العين واألذن، والشعرالموض
ال تبع الرأسالوج ن ولم يغسل الصدغين، دغيه وأذنيه مرة واحدة، ومقتضى الحديث أنه مسح الصدغيوص   ؟ه وا 

وتحديد ألذن ابين العين و  هما مافعلى هذا الصدغان تابعان للرأس، و  ،أن هذا المسح مرة واحدة ومقتضاه أيضاً 
نعم من األذن إلى  ؟يشإلى الذقن طواًل وعرضًا من إ ممن منابت شعر الرأسالوجه عند أهل العلم طواًل وعرضًا 

هذا ظاهر اللفظ،  األذن، فاألصداغ على هذا داخلة في الوجه، فهذا الحديث مقتضاه أن األصداغ تابعة للرأس،
ما يهيه مرة واحدة، األذنان على ما سيأتي الخالف فوما أدبر، وصدغيه وأذن مسح رأسه، مسح ما أقبل منه

عرفنا  ؟المتجه كونهما من الوجه أو من الرأس هل واألكثر على أنهما من الرأس ال إشكال فيه، لكن الصدغين
على لحديث يدل أن مقتضى الحديث أنهما من الرأس، وأنهما تابعان للرأس، فمرة واحدة متعلق بمسح، وا

واألذن وأنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة، لكن مقتضى تحديد الوجه عند أهل العلم أن  مشروعية مسح الصدغ
 الصدغين داخالن في الوجه. 

 يعني عن أبيه عن جده و"وجد طلحة بن مصرف بن عمر " عند الترمذي وابن ماجه "قال: وفي الباب عن علي"
 لكنه ضعيف.  ،ود، وهو مخرج عند أحمد وأبي دان جدهعن أبيه ع وطلحة بن مصرف بن عمر 

ظر؛ ألن في إسناده ابن قال الشوكاني: في تصحيحه ن "صحيح حسن حديث الربيع وحديث :عيسى أبو قال"
من  واحدة في مسح الرأس، لكن هل يوجد ما يشهد لكون الصدغين تقدم، يوجد ما يشهد لقولها مرة ما عقيل وفيه

له،  نه صحح الثاني لوجود ما يشهد: إن الذي قبله والعلة واحدة، قلناح الحديث وحس  اإلمام الترمذي صح ؟الرأس
ما يشهد لمسح الصدغين مع الرأس، ولذا الشوكاني نعم نجد ما يشهد لكون المسح مرة واحدة، لكن هل نجد 

صلى -النبي وقد تقدم ما فيه، وقد روي من غير وجه عن  ،ألن في إسناده ابن عقيل ؛يقول: في تصحيحه نظر
 :ابن حجرقال  ،وهذا رواه الطبراني من حديث أنس ،أنه مسح برأسه مرة، أنه مسح برأسه مرة -هللا عليه وسلم

سناده صالح، وفيه أحاديث أخرى مذكورة في نصب الراية والتلخيص ونيل األوطار.  وا 
ال ما فيه إشكال ويصحح من هذه  ،ه ما يشهد لهالمسح مرة واحدة ال إشكال فيه، ل كون  ؟الحديث فيه إشكال وا 

 تابعين للرأس هذا هو محل اإلشكال.الحيثية، لكن كون الصدغين 
صلى هللا عليه -والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي " :-تعالى رحمه هللا-يقول المؤلف 

 ذي في هذا الباب منصب  سح مرة واحدة، الرأس يمسح مرة واحدة، وكالم الترمميعني أنه ي م"ومن بعده -وسلم
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من " :وهو مسح الرأس مرة واحدة دون ما عداها، يقول على هذه المسألة،



جعفر بن محمد بن علي بن  "بن محمدوبه يقول جعفر  ،ومن بعدهم -صلى هللا عليه وسلم-أصحاب النبي 
"وسفيان الثوري  بديندق، ابن علي بن الحسين زين العاالحسين بن على بن أبي طالب المعروف بجعفر الصا

وثقة من ثقات  ،يعني جعفر بن محمد إمام من أئمة المسلمينمعلوم أن أهل السنة أهل إنصاف  "لمباركوابن ا
وكذب عليه من  ،وافتري عليهوال يضيره ما نسج عليه  ،وتنقل أقواله عند الفقهاء ،الرواة، مخرج له في الصحيح

سحاقوبه يقول جعفر بن م" إتباعهزعمون قبل من ي  رأوا حمد وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وا 
ألكثر على اف ؟قال اإلمام البغوي في شرح السنة: اختلفوا في تكرار المسح هل هو سنة أم ال "المسح مرة واحدة

بثالثة مياه  ،بثالثة أصابعأن المسح  مشهور من مذهب الشافعيأنه يمسح مرة واحدة، ومنهم األئمة الثالثة وال
 ،والتبعيض عندهم معروففيكرر المسح  لكن لبعض الرأس ال لجميعه، ،جديدة، يعني يكرر المسح ثالث مرات

قدر الربع، ومنهم من يقول:  :ويختلفون فيما يمسح من الرأس، منهم من يقول: ثالثة أصابع، ومنهم من يقول
يكرر المسح، وال شك أن السنة مع تعميم مسح  :يقولخالف في مثل هذا يكفي ولو ثالث شعارات، ثم من ي

الرأس، يعني يمسح جميع الرأس مرة واحدة، وعلى هذا دلت األخبار، يقول: فعلم أن للشافعي قولين في مسح 
ية والمعروف عند أتباعه من الشافع ،لمسح مرة واحدةن اذكر اإلمام الشافعي فيمن يقول: إ الرأس، أن الترمذي

أنهم ينقلون عنه أنه يقول بالتكرار، كغير الرأس من األعضاء، وسيأتي تكرار المسح وسي أتي أيضًا تكرار غسل 
فراد األعضاء جميعها والوضوء مرتين  ، والوضوء الملفق بعضه مرة وبعضه مرتينا، والوضوء ثالثً األعضاء وا 

 ز الجواز. وبعضه ثالث كل ذلك في حي ِ 
 سمعت :قال المكيحدثنا محمد بن منصور " :قال العابد ثقة، ود الطوسيبن دا "منصور بن محمد حدثنا" قال:

 "وهللا إي :قال ؟مرة أيجزئ  الرأس مسح عنق "اللي هو الصاد "محمد بن جعفرألت س :يقول عيينة بن سفيان
على أن المسح وأكثر النصوص  ،د ذلك بالقسموأك   ،إي وهللا (أجل)و (نعم)مثل  إي بكسر الهمزة حرف إيجاب،

وسيأتي من النصوص المجملة ما يستدل  ،ة المفسرة تدل على أن المسح مرة واحدةينمرة واحدة، النصوص المب
 .به من يقول: بتكرار المسح، نعم

 عفا هللا عنك. 
 : ما جاء أنه يؤخذ لرأسه ماء جديدا :باب

 أبيه عن واسع بن حبان عن الحارث بن عمرو حدثناقال:  وهب بن هللا عبد أخبرنا ل:اق خشرم بن علي حدثنا
 ."يديه فضل غير بماء رأسه مسح وأنه ،توضأ -صلى هللا عليه وسلم- النبي رأى أنه زيد بن هللا عبد عن
 عن أبيه عن واسع بن حبان عن الحديث هذا لهيعة ابن وروى  ،صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال
 عمرو ورواية ،يديه فضل غير بماء رأسه مسح وأنه توضأ -لمصلى هللا عليه وس- النبي أن زيد بن هللا عبد
- النبي أن وغيره زيد بن هللا عبد عن الحديث هذا وجه غير من روي  قد ألنه ؛أصح حبان عن الحارث بن

 ماء لرأسه يأخذ أن رأوا العلم أهل أكثر عند هذا على والعمل ،جديدا   ماء لرأسه أخذ -صلى هللا عليه وسلم
 .جديدا  
 : -تعالى رحمه هللا-المؤلف ل يقو 



مسح بما بقي من غسل نعم ألنه فرض مستقل وليس تابعًا لغيره، ي   ا "ما جاء أنه يؤخذ لرأسه ماء جديد :باب"
 نين تمسحان بما بقي من ماء الرأس.ه ماء جديد، وليس بتابع كاألذفرض مستقل يؤخذ ل وهغيره، 

بن مسلم القرشي موالهم المصري  "وهب بن هللا عبد أخبرنا ل:قا" ،ثقة ،المروزي  "خشرم بن علي حدثناقال: "
القرشي  :العلم لينا من تراجم الرواة من قول أهليعني كم مر ع ، توفي سنة تسع وتسعين ومائة،الفقيه، الحافظ

إلسالم في أكثر أقطار ا ، وفي عصر التابعين السادة؟ كثير جداً علينا كم مرموالهم  الكذا موالهم، ،موالهم
فالمسألة  «لم يسرع به نسبهعمله من بطأ به » :يدل على أن وأقاليم المسلمين كلهم من الموالي إال ما ندر،

ال ينظر إلى األنساب، ال ينظر إلى الصور واألشكال ينظر إلى القلوب  -جل وعال-مسألة دين وعمل، وهللا 
لبيان أن  ؛هيةفوا ال، لكن حكمة إلب تخل  أن العر واألعمال، وأكثر الموالي حازوا قصب السبق، وال يعني هذا 

عطاء بن أبي رباح يفتي في عصر الصحابة، بل  ،يحصلو األنساب ال تنفع، فعلى اإلنسان أن يجتهد ويجد 
وفيه  ،عوق ق رجل ممعو   وفيه أكثر العاهات، ،عطاء بن أبي رباح ،تيالصحابة يدلون عليه من جاء يستف

رث نبوي، بتهابه هيبة ال نظير لها عند غيرهوك كثيرة، ومع ذلك المل ةعاهات بدني قدر ، والمسألة مسألة دين وا 
هذا ابن وهب إمام  ، فمثل هذا شوفوهللا المستعان «نصرت بالرعب» :يرث من ما يرثه اإلنسان من علم وعمل

 موالهم. من أئمة المسلمين 
، فال يتكل مرار ؟مرة في كل حديث كم مر موالهم من "بن يعقوب األنصاري موالهم الحارث بن عمرو حدثنا"

 مد عليه، النسب ال يقدم وال يؤخر.اإلنسان على نسبه وال يعت
 الخمسين ومائة ، مات قبلثقة ،أبو أيوب بن يعقوب األنصاري موالهم المصري، "بن الحارث وقال: حدثنا عمر "
: من يلصحابي وق ،حبانواسع بن  "أبيه عن" صدوق من الخامسة ،بن حبان بن منقذ "واسع بن حبان عن"

 توضأ -صلى هللا عليه وسلم-أنه رأى النبي " تقدم ذكره بن عاصم المازني "زيد بن هللا عبد عن" كبار التابعين
للرأس؛  اً بل أخذ ماء جديد ،سل يديهال بما بقي بعد غ ،أي بماء جديد "يديه فضل غير بماء رأسه مسح وأنه

 أس بما بقي من فضل اليدين.الر  ألنه فرض مستقل، وال يجزئ أن يمسح
في صحيح مسلم بأطول من هذا السياق، قال اإلمام  وهو مخرج "قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح"

صلى -أن النبي  الحديث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد هللا بن زيد ابن لهيعة هذاوروى "الترمذي: 
  ؟خواناإل عندكم ياهكذا عندكم؟ في غير هذا  "ديهتوضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل ي -هللا عليه وسلم
 طالب:........ 

  .يشإ
 طالب: غبر...
بن الحارث عن حبان  ويه؛ ألنه يقول: وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ورواية عمر إ بر أيضًا،طيب نعم غ

أخذ  -وسلم هللا عليه صلى-هذا الحديث عن عبد هللا بن زيد وغيره أن النبي  ألنه قد روي من غير وجه ؛أصح
بين حديثين متفقين من حيث المعنى  ، الكالم هذا والمفاضلة، يمكن أن يقول هذا الكالم ويرجحلرأسه ماء جديداً 

ترجيح مع لهل يمكن أن يتعرض ل ،بن الحارث على رواية ابن لهيعة واآلن حينما يرجح رواية عمر  ؟أو مختلفين
ذا مشينا على الرواية التي عندنا في تحقيق الشيخ أحمد  ،االختالفع ؟ ماالختالفاالتفاق في المعنى أو مع  وا 



 :فال نحتاج الترجيح، ولذا جاء في بعض األصول ،شاكر وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه ما في اختالف
، أو بما غبر، على  لطويل في تعليقهكالم الشيخ أحمد شاكر ا ...، نقرأا منيهالنسخ ليس ف ،أو بماء غبر بماء 

 )ك(:و )ها(وهي من أصح األصول، وفي  )ع(يقول: وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه كذا في  هذه الجملة
)ب( وليست بماء  بما يعني بالذي وغبر فضل يديه، وفي  من بماألن ما فيها  ؛بماء أو بما غبر فضل يديه

 المشكلةمن المواضع الموضع وهذا  -رحمه هللا-يقول الشيخ  ،الذي هي طبعة بوالق: بماء  غبر من فضل يديه
ال بد من أن نقرر أن هذا الموضع مخالف للذي قبله، ال :أوالً  عسير، وتحقيقه ،في كتاب الترمذي  لما احتاج وا 

الرواية موافقة للذي قبلها ما احتاج إلى الترجيح، يقول:  ألنه لو كانت هذه ال بد من هذا؛ الترمذي إلى الترجيح؛
بن الحارث وابن لهيعة، فعنده أن رواية كل  وعقد الخالف في هذا الحرف بين عمر  إن الترمذيوتحقيقه عسير ف

لهيعة تدل على أن مسح  ويفهم من كالمه أن رواية ابن ابن الحارث،ذلك رجح رواية لو  ،تخالف األخرى منهما 
بفضل  لتي تقدمت، بل كانبن الحارث ا وألن لو كانت بماء جديد لوافقت راوية عمر  الرأس لم يكن بماء جديد؛
ضبطها بما غبر فضل في اليدين، وقد اضطرب الشراح هنا في ضبط الكلمة، فبعضهم  الماء أعني بالبلل الذي

بداًل  بالجر ًا، وأعرب فضل ماضيافعالً أي يعني بالذي غبر، وغبر بفتح العين والباء  ،موصولة يديه، وجعل )ما(
الترمذي إما  والذي أظنه أن نسخة يقول الشيخ: قى أن اللفظ فيه ركة، شديد، يب الموصولة وهو تكلف   من )ما(

خة بوالق، أي بما بقي؛ ألن غبر معناها بقي، والغابر سكما جاء في نأن تكون بما غبر من فضل يديه، يعني 
لذهبي ل)العبر في خبر...(  -رحمه هللا-ي، لما طبع كتاب الذهبي غبر معناها بقي، والغابر الباق ألن ؛الباقي

الكالم  طبع في الكويت طبعته األولى كثر (العبر في خبر من غبر: )كتاب في خمسة مجلدات في التاريخ اسمه
ألن من غبر يعني بقي، وهل ال بالغين؛ بالعين المهملة  (رالعبر في خبر من عب) :وأن صواب التسمية ه،لو ح

ال من عبروا ومبقوا الكتاب في أخبار من   ضو؟ وا 
 بروا.عمن طالب: 

تطلق على ن غبر من األضداد : إحتى قال بعضهم وكتب في المجالت العلمية تحقيقات حول هذا،عبروا،  من
 . -رحمه هللا-الذهبي الحافظ حق التسمية أن تكن عبر في تاريخ  الباقي وعلى الماضي، لكن

فضل يديه، يعني كما جاء ر من بإما أن تكون بما غنعود إلى ما عندنا يقول: والذي أظنه أن نسخة الترمذي 
ذا لم من)والغابر الباقي، هذا إذا ثبت في النسخ حرف  ،بقيمعناها  غبر في طبعة بوالق، أي بما بقي؛ ألن (، وا 

سكان الباء يثبت كان الراجح بماء غ ْبر فضل يديه، وتضبط غبر يديه ، قال في وهو بمعنى الباقي ،بضم الغين وا 
عند الترمذي على ما فهمه هو من التغاير بين روايتي كله لضبط الرواية  وهذا" ر كل شيء بقيتهبْ وغ  اللسان: "

ألن الراوية المتفقة ال تحتاج إلى  ؛فهمنا أنه فهم التغاير، لما رجح بينهما هو لما رجح بن لهيعة،اابن الحارث و 
، لهيعةالحارث وابن بن اهو من التغاير بين روايتي لضبط الرواية عند الترمذي على ما فهمه ترجيح، وهذا كله 

أو أخطأ أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة في الرواية،  الشيح أحمد شاكر، وقد أخطأ الترمذي في هذا يقول
و بن ، والصواب أن رواية ابن لهيعة كرواية عمر واإلتقانوهو لم يذكرهم حتى نعرف درجتهم من الضبط 

رواية ابن ورجح بينهما لماذا الشيخ أحمد شاكر يثبت  ،فهم هذا دام الترمذي ألنه قد يقول قائل: ما الحارث؛
اء غير فضل يديه، خليكم معنا رأسه بم، قال: وأنه مسح ر في الكتابما غي   ؟بن الحارث ولهيعة مثل رواية عمر 



ت عدم المحقق المعلق فهم اغاير وأنت أيهاب التحقيق، اآلن الترمذي فهم التبب خوان هذا الموضوع مهم فييا اإل
بن الحارث ال تختلف، وأن الترمذي أخطأ في فهمه، وترجيحه في  وعمر وأن رواية ابن لهيعة مثل رواية  التغاير،

وهو في الرواية، أخطاء أحد شيوخه الذين بينه وبين ابن لهيعة  الترمذي في هذا أو وقد أخطأ :يقول ،غير محله
فقد  ،بن الحارث وبن لهيعة كرواية عمر اصواب أن رواية وال ،واإلتقانعرف درجتهم من الضبط لم يذكرهم حتى ن

 قال: حدثنا حبان بن واسع عن أبيهبن لهيعة، اقال: حدثنا  سننه قال: حدثنا يحيى بن حسان فيرواه الدارمي 
يتوضأ بالجحفة، فتمضمض واستنشق  -صلى هللا عليه وسلم-رأيت رسول هللا " قال: ن عبد هللا بن زيد المازنيع

سل رجليه حتى أنقاهما، ثم مسح رأسه بماء غير ثم مسح رأسه وغ ،وجه ثالثًا، ثم غسل يديه ثالثاً ثم غسل 
 ."فضل يديه

وشيخه  األول، هذا نص رواية الدارمي وهو إمام ثقة حجة، "مسح"به تفسير  : يريد-هو الدارمي-قال أبو محمد 
بن  ورمي الحديث على وجهه، وأنه كرواية عمر عالمًا بالحديث، وقد فهم الدا اً يحيى بن حسان كان ثقة مأمون

يأخذ لرأسه ماء  -صلى هللا عليه وسلم-هللا رسول كان  :بابب الذي ذكره فيه: "ن الباال عنو عالحارث، ولذلك ج
" ورواه بماء غير فضل يديه" :وفيهابن لهيعة، ود عن د في المسند مرتين عن موسى بن داه أحما جديدًا، ورو 

بن  ورواه مرة رابعة عن علي قريبًا من رواية الدارمي، بن لهيعةعن ان الحسن بن موسى ع أيضًا مرة ثالثة
ر لنا من كل هذا أن نقل فظه "بماء من غير فضل يديه" :وفيه ،عن ابن المبارك عن ابن لهيعة ابإسحاق وعت  
ما رأيكم في هذا  مروايته مخالفة لرواية ابن الحارث نقل غير صواب، وهللا أعلهيعة أن عن ابن لالترمذي 

أين مقام أحمد شاكر من مقام الترمذي في  ل التحري وأهل التحقيق، لكنأهمن  -رحمه هللا-؟ الشيخ أحمد الكالم
التصحيف الذي جاء في كتاب الترمذي  أفواههم، هذاونقل من  هم،ألفاظعرف و اصر الرواة، ع ؟!الروايةعصر 

كما وجد في كتاب الترمذي يوجد أو غ ْبر( ر ب  غير وغ  ) بين التصحيف ؟أال يمكن أن يسري على كتاب الدارمي
ى الحديث مشافهة من الرواة، ما اعتمد على الدارمي، ونخطئ إمام من أئمة المسلمين في فهمه وقد تلق   في كتاب

 غاية ما عندنا أننا نقارن رواية هذا برواية هذا،ذه األحاديث في هذه الكتب، يعني وجدنا هإحنا صحف مثلنا 
لكن الوضع يختلف عندنا  ويظهر لنا حسب اجتهادنا بقدر ما أوتينا من فهم، ،ونرجح ما نميل إليه ،ونوجد فروق 

ويقول: إنه الشيخ أحمد شاكر على إمام حافظ مثل الترمذي األحاديث بالمشافهة، فكيف يجرأ  وعندهم، هم تلقوا
المتأخر شيء من يوفق لفهم معين قد يخفى  دوقد يوجد عن ،نعم الترمذي ليس بمعصوم ،الحديثفهم أخطأ في 

لكن يبقى أن الجرأة والتخطئة إلمام بهذه  «ورب مبلغ أوعى من سامع» ، هذا ما في إشكالمن قبلهعلى 
ما يقتضي هذا أننا مسند أحمد  وهام ما سلم منها أحد، لكن ألننا وجدنا في الترمذي وفياألو الطريقة، األخطاء 

دل على أنه ابن لهيعة على رواية و بن الحارث طئة والتوهيم والترجيح لرواية عمر بالتخ تعقيب الترمذي ،نخطِ ئ 
ن كان الشيخ  هذه الجرأةتلقاها مشافهة فمثل   التثبت والتحقيق واإلطالع الواسعمن أهل التحري و  -رحمه هللا-وا 

بن حجر البالنسبة  الو قال هذحتى  ،؟ الالمتأخرينهو مقابل محقق ثاني من  ؟هو في مقابل منواالستقراء لكن 
من أفواه الرواة، يقال  يبقى أنه في إمام تلقىلكن  ،ألنهم مثلنا يعني تلقوا من الصحف ؛أو الذهبي األمر سهل

 مثل هذا الكالم؟ هذا ال شك أنه يحتاج إلى تأني وتثبت. 



يث عن عبد هللا بن زيد ألنه قد روي من غير وجه هذا الحد ؛بن الحارث عن حبان أصح وورواية عمر "يقول: 
بنت استدالاًل بحديث الباب، وفي حديث الربيع  "أخذ لرأسه ماء جديدا   -صلى هللا عليه وسلم-وغيره أن النبي 

حديث يده، جاء في فضل كان في من مسح برأسه  -صلى هللا عليه وسلم-د ما يدل على أنه معوذ عند أبي داو 
أنه يقول: في  ..أخذ لرأسه ماء جديداً  -صلى هللا عليه وسلم-ى أنه ود ما يدل علالربيع بنت معوذ عند أبي دا

كان  مسح برأسه من فضل ماء -صلى هللا عليه وسلم-دل على أنه  ما ودعوذ عند أبي داحديث الربيع بنت م
 . "ما غبر" :وهذا تؤيد رواية في يده،

ده ابن عقيل وفيه ما تقدم، فإن صح لكن في إسنا ،به من يرى طهورية الماء المستعملقال السيوطي: استدل 
 من يديه، طيب نقف على هذا.يعني أنه مرة يمسح بماء جديد، ومرة بماء بقي  حمل على جواز األمرين،

 وصلى هللا وسلم..


